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1 Bem vindo
Bem vindo(a) ao novo mundo do HUAWEI MediaPad X1 7.0 (HUAWEI MediaPad
abreviação).
Com o HUAWEI MediaPad, poderá:
 Navegue na Internet a alta velocidade.
 Tire fotografias e grave vídeos a qualquer altura em qualquer lugar.
 Aprecie os mais recentes filmes.
 Mergulhe numa extraordinária experiência áudio.
 E muito mais
O seu HUAWEI MediaPad dá asas à sua imaginação e criatividade. Comece a utilizá-lo
agora e descubra todas as surpresas à sua espera.
Todas as imagens e ilustrações neste documento são apenas para referência. O produto
actual pode variar.
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2 Primeiros passos
Introdução ao HUAWEI MediaPad

Instalação
O seu HUAWEI MediaPad apenas suporta cartões SIM de padrão micro. Não inserir um
cartão qualquer que possa danificar o seu dispositivo. Contacte a sua operadora para
substituir ou adquirir um cartão micro SIM. Não insira ou remova o cartão micro SIM
enquanto o dispositivo está ligado.
A dimensão padrão de um cartão micro SIM é de 15 mm x 12 mm x 0,76 mm (0,59 x 0,47
x 0,03).
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1. Insira a extremidade da ferramente de ejecção SIM no HUAWEI MediaPad nas
cavidades do tabuleiro do cartão micro SIM e micro SD para retirá-los.
2. Remover os tabuleiros dos cartões.
3. Inserir os cartões micro SIM e micro SD com a direcção indicada na figura até que estes
sejam instalados correctamente nos tabuleiros do cartão relevante. Colocar os
tabuleiros na posição original até ouvir um clique.

Carregar a bateria
O HUAWEI MediaPad utiliza uma bateria incorporada não removível. Para substituir a
bateria, contacte um centro de serviços autorizado. Não tente removê-la sozinho.

Quando o dispositivo apresentar bateria fraca, carregue o HUAWEI MediaPad de forma
atempada; caso contrário o dispositivo encerra-se automaticamente.
Se estiver a carregar a bateria pela primeira vez, carregue-a pelo menos 12 horas para
assegurar que oHUAWEI MediaPad apresenta correctamente o nível da bateria.
1. Utilizar o cabo USB fornecido com o HUAWEI MediaPad para ligar o carregador ao
dispositivo.
2. Ligue o carregador a uma tomada eléctrica.
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 Se o dispositivo estiver ligado, a bateria está a carregar quando o ícone da bateria na

barra de estado altera para

.

 Se o dispositivo estiver desligado, a bateria está a carregar quando

apresentado no ecrã.

é

Informações importantes sobre a bateria
 Se a bateria já não é utilizada há já algum tempo ou a bateria está totalmente









descarregada, é possível não conseguir ligar o HUAWEI MediaPad imediatamente após
o início do carregamento da bateria. Isto é normal, uma vez que deve deixar carregar a
bateria alguns minutos antes de tentar ligar o dispositivo.
O HUAWEI MediaPad pode gerar calor em excesso na superfície após estar em
execução por um longo período de tempo, especialmente em ambiente com
temperaturas altas. Quando o HUAWEI MediaPad ficar quente, parar de carregar,
fechar aplicações em execução mova-o para um local com ventilação. Evitar segurar o
HUAWEI MediaPad durante longos períodos de tempo para evitar queimaduras.
É recomendado utilizar o carregador e o cabo USB, juntamente fornecidos com o
HUAWEI MediaPad para carregar o dispositivo. Utilizar outros carregadores ou cabos
USB podem diminuir o desempenho do HUAWEI MediaPad ou implicar riscos de
segurança. Não utilize o HUAWEI MediaPad ao carregá-lo ou cubra o carregador com
outros objectos.
A bateria é recarregável e tem um número limite de carregamentos. Ao utilizar o
HUAWEI MediaPad durante longos períodos de tempo, o tempo de espera irá diminuir.
De forma a maximizar o tempo de vida, não carregue a bateria muito frequentemente.
O tempo necessário para carregar totalmente a bateria irá depender da temperatura
ambiente e da idade da bateria.
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Ecrã inicial

Área de exibição: Apresenta widgets e ícones de aplicações.
Doca: Apresenta as aplicações mais comuns.
Tecla anterior: Tocar em

para voltar ao ecrã anterior.
para ir regressar ao ecrã inicial.

Tecla início: Tocar em

Tecla recentes: Tocar em
para ver aplicações recentemente
utilizadas e aplicações em execução.
Barra de estado: Apresenta informação de tempo, estado de ligação
Wi-Fi, intensidade do sinal e nível da bateria.
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Notificações e ícones de estado
A barra de estado e de notificações apresenta os seguintes ícones para informar sobre o
estado do HUAWEI MediaPad.
Modo de avião

Bluetooth ligado

GPS em utilização

A carregar

Bateria carregada

Bateria extremamente baixa

Novo e-mail

Ponto de acesso Wi-Fi ligado

Cartão SIM não inserido

A preparar cartão micro SD

Eventos

Alarmes activados

A carregar ou enviar ficheiros

A transferir ou receber
ficheiros

Memória cheia

Excepção do sistema

A sincronizar dados

Falha na sincronização

Ligado a um VPN

Tethering USB ligado

Rede Wi-Fi disponível

Ligado a uma rede Wi-Fi

Depuração USB ligada

Auricular ligado

Teclas
Mais

Partilhar

Concluído

Editar

Anexo

Adicionar

Pesquisar

Definir

Actualizar

Eliminar dados

Favoritos

Guardar

Limpar o ambiente do
sistema

Chamar
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Operações de atalho
 Para abrir uma aplicação. No ecrã inicial, tocar na aplicação.
 Para alternar entre os ecrã e suas extensões: No ecrã inicial, deslizar o dedo para a

esquerda ou direita.

 Para personalizar o ecrã inicial: Tocar continuamente numa área em branco no ecrã

inicial: No menu de opções apresentado, defina o papel de parede, widgets e muito
mais.
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 Deslizar para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

Tocar em

para apresentar o ecrã de definições.

Tocar nos interruptores de atalhos no painel de notificação para ligar ou
desligar as funções.
Tocar em
tocar em

para apresentar a lista de interruptores de atalhos e
para editar.

Tocar em Limpar td para apagar todas as notificações.
Tocar numa aplicação para iniciar e deslizar para a esquerda na
notificação para excluir.
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3 Introdução de texto
O seu HUAWEI MediaPad vem incorporado com vários métodos de entrada. É possível
escrever rapidamente um texto utilizando o teclado no ecrã.
 Tocar no campo de entrada de texto para apresentar o teclado no ecrã.
 Ao concluir, tocar em

para ocultar o teclado no ecrã.

Editar texto
Copie, corte e cole textos.
 Seleccionar texto: Tocar continuamente no campo de texto até

e

ser

e
para seleccionar o texto a editar ou tocar em
apresentado. Arrastar
Seleccionar tudo para seleccionar o texto todo.
 Copiar texto: Após seleccionar o texto, tocar em Copiar.
 Cortar texto: Após seleccionar o texto, tocar em Cortar.
 Colar texto: Tocar no local onde pretende inserir o texto (para mover até ao ponto de
introdução, arrastar

) e tocar em Colar para colar ou texto copiado ou cortado.

Seleccionar um método de entrada
O HUAWEI MediaPad fornece múltiplas formas de texto de entrada. Seleccione o método
de entrada mais apropriado.
1. No ecrã de edição de texto, tocar no campo de texto para exibir o teclado no ecrã.
2. Deslizar para baixo a partir da barra de notificação para apresentar o painel de
notificação.
3. No painel de notificação, tocar em Selecione o método de entrada.
4. No menu de opções apresentado, seleccionar o método de entrada.
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4 Contactos
Criar um contacto
1. No ecrã inicial, tocar em
2. Tocar em

Contactos para apresentar a lista de contactos.

.

Ao criar contactos pela primeira vez, o HUAWEI MediaPad irá solicitar que seleccione a
localização de armazenamento. A próxima vez que adicionar contactos ao dispositivo, os
novos contactos serão armazenados na mesma localização por predefinição. Além disso,
a localização de armazenamento é apresentada no ecrã do novo contacto e poderá tocar
na localização de armazenamento para seleccionar uma nova.

3. Introduzir a informação relacionada, tais como o nome de contacto, número de telefone
e endereço de e-mail.
4. Tocar em Adicionar outro campo para adicionar mais informação.
5. Tocar em Concluído.

Sincronizar contactos
Sincronize contactos armazenados em contas Gmail e Exchange para o seu HUAWEI
MediaPad e vice-versa.
Definições > Todas.
1. No ecrã inicial, tocar em
2. Em CONTAS, tocar no tipo de conta a sincronizar.
3. Tocar na conta a sincronizar.
4. Seleccionar a caixa de verificação Sincronizar contactos.
Se a conta que deseja sincronizar não foi adicionada ao HUAWEI MediaPad, tocar em
Adicionar conta e siga as instruções no ecrã para adicionar a conta. Ao concluir, o
HUAWEI MediaPad sincroniza automaticamente a conta.

Importar contactos
Importe contactos de um cartão SIM ou micro SD para o seu HUAWEI MediaPad ou utilize
o Wi-Fi Directo para importar contactos de outros dispositivos para o seu HUAWEI
MediaPad.
1. No ecrã inicial, tocar em

Contactos para apresentar a lista de contactos.

2. Tocar em
> Importar/exportar.
3. Seleccionar um método de importação e siga as instruções no ecrã.
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Efectuar uma cópia de segurança dos contactos
Efectue uma cópia de segurança dos contactos para um cartão micro SD caso perca os
seus contactos ou sejam eliminados por acidente.
1. No ecrã inicial, tocar em
2. Tocar em

Contactos para apresentar a lista de contactos.

> Importar/exportar > Exportar para armazenamento.

Partilhar contactos
Partilhe contactos do HUAWEI MediaPad com amigos utilizando diferentes métodos, tais
como e-mail e Bluetooth.
1. No ecrã inicial, tocar em
Contactos.
2. Na lista de contactos, poderá:
 Seleccionar os contactos a partilhar, e tocar em

> Partilhar.

> Importar/exportar > Partilhar contactos e seleccionar mais
contactos a partilhar.
3. Na caixa de diálogo apresentada, seleccionar o método de partilha e siga as instruções
no ecrã. Para mais detalhes, consultar Partilha de ficheiros.
 Tocar em
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5 Chamadas
Efectuar uma chamada de emergência
Em caso de emergência, é possível efectuar chamadas de emergência sem um cartão SIM.
No entanto, deverá estar sob uma área de cobertura de rede.
1. No ecrã inicial, tocar em

Marcador.

2. Introduzir o seu número de emergência local e tocar em

.

As chamadas de emergência estão sujeitas à qualidade da rede telefónica, ambiente de
utilização, políticas do fornecedor de serviços, leis e regulamentos locais. Não dependa
unicamente do seu HUAWEI MediaPad para comunicações críticas em caso de
emergências.

Efectuar uma chamada de conferência
Agora é mais fácil efectuar uma chamada de conferência com os seus amigos, família e
colegas de trabalho utilizando o seu HUAWEI MediaPad.
Antes de fazer uma chamada de conferência, certifique-se que subscreveu a este serviço.
Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

1. Chamar o primeiro participante
2. Ao efectuar uma ligação, tocar em
>
e ligar o segundo participante. A
chamada do primeiro participante é colocada em espera.
3. Ao efectuar a segunda ligação para conferência, tocar em
4. Para adicionar mais participantes, repetir os passos 2 e 3.
Ao concluir a chamada, tocar em

para iniciar.

para terminar.

Adicionar um número desconhecido aos
contactos
1. No ecrã inicial, tocar em

Marcador.

próximo do número desconhecido.
2. A partir do registo de chamadas, tocar em
3. Tocar em Criar novo contacto ou Guardar em contacto existente para adicionar o
número à lista de contactos.
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Limpar registo de chamadas
Para eliminar apenas um registo das chamadas recebidas: No ecrã Marcador, tocar
continuamente no registo da chamada recebida. No menu de opções apresentado, tocar
em Eliminar registo de chamadas.
>
Para eliminar tudo ou vários registos de chamadas: No ecrã Marcador, tocar em
Eliminar registo de chamadas.
 Seleccionar a caixa de verificação Todos e tocar em Eliminar para eliminar todos os
registos de chamadas recebidas.
 Seleccionar um ou mais registos de chamadas e tocar em Eliminar para eliminar.
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6 Mensagens
Procurar por uma mensagem
Se estiver a ter dificuldades a encontrar uma mensagem em específico, esta é a função
que o irá salvar.
1. No ecrã inicial, tocar em

Mensagens.

2. Tocar em
> Pesquisar.
3. Introduzir uma palavra chave na caixa de pesquisa.
4. Na lista de resultados, seleccionar a mensagem para abrir.

Personalizar definições de mensagens
Para personalizar as definições de mensagens de texto e multimédia, sons de notificações
de mensagens e muito mais, a partir da lista de mensagens tocar em
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> Definições.

7 Ligação à rede
Ligar a uma rede Wi-Fi
Quando uma rede Wi-Fi e a rede móvel estão ambas disponíveis, o HUAWEI MediaPad
liga-se à rede Wi-Fi por predefinição. Se a rede Wi-Fi se desligar, o HUAWEI MediaPad
liga-se automaticamente à rede móvel.

1. No ecrã inicial, tocar em

Definições > Wi-Fi.

2. Tocar na tecla próximo de Wi-Fi ou arrastar a tecla para
pesquisa automaticamente por redes Wi-Fi disponíveis.
3. Seleccionar a rede Wi-Fi e siga as instruções no ecrã.

. O HUAWEI MediaPad

Se a rede seleccionada tem um SSID oculto, tocar em
> Adicionar rede e siga as
instruções no ecrã para introduzir a informação de rede necessária (incluindo o SSID)
para se ligar à rede Wi-Fi.

O HUAWEI MediaPad consome mais energia quando o Wi-Fi está ligado. Para economizar
energia, desligue o Wi-Fi quando não o utilizar.

Ligar a uma rede Wi-Fi utilizando botão WPS
Se o router sem fios suportar a função WPS (Configuração Protegida de Wi-Fi), utilize o
botão WPS para se ligar rapidamente a uma rede Wi-Fi.
1. No ecrã inicial, tocar em

Definições > Wi-Fi.

> Botão WPS ou Inserir PIN WPS. Em seguida, siga as instruções no
2. Tocar em
ecrã para executar operações no router sem fios.

Ligar a ligação de dados móveis
Podem ser aplicadas taxas pela utilização de dados móveis. Para mais detalhes, contacte
a sua operadora.
1. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Todas.
2. Tocar em Redes móveis.
3. Seleccionar a caixa de verificação Serviços de dados para activar o serviço de dados.
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8 Partilha de rede
Utilize vários métodos para partilhar a ligação de dados do HUAWEI MediaPad com outros
dispositivos sem fios.

Partilhar a sua rede utilizando um ponto de
acesso Wi-Fi
Ao estabelecer o HUAWEI MediaPad como ponto de acesso Wi-Fi poderá partilhar a sua
rede móvel com outros dispositivos.
Antes de partilhar uma ligação de dados, active o serviço de dados no HUAWEI MediaPad.
Para mais detalhes, consultar Ligar a ligação de dados móveis.
Quando outros dispositivos navegam na Internet utilizando a ligação de dados doHUAWEI
MediaPad, os dados de utilização do HUAWEI MediaPad serão consumidos.
1. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Todas.
2. Tocar em Mais... > Ligação e ponto portátil em REDES SEM FIOS E OUTRAS.
3. Seleccionar a caixa de verificação Hotspot Wi-Fi portátil para ligar o ponto de acesso
Wi-Fi.
4. Tocar em Configurar hotspot Wi-Fi e siga as instruções no ecrã para definir a
informação necessária, tais como a palavra-passe da rede Wi-Fi e o nome.
Ao estabelecer as definições do ponto de acesso Wi-Fi, outros dispositivos Wi-Fi podem
ligar ao ponto de acesso fornecido pelo seu HUAWEI MediaPad.

Partilhar a ligação de dados através de tethering
USB
Partilhe a rede do HUAWEI MediaPad com um computador utilizando um cabo USB.
1. Utilizar o cabo USB fornecido com o HUAWEI MediaPad para ligar o computador ao
dispositivo.
2. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Todas.
3. Tocar em Mais... > Ligação e ponto portátil em REDES SEM FIOS E OUTRAS.
4. Seleccionar a caixa de verificação Ligação USB. Verifique se o tethering USB é
concluído de acordo com as instruções no ecrã.
Navegue na Internet a partir do computador utilizando a ligação de dados do HUAWEI
MediaPad.
Não é possível utilizar o HUAWEI MediaPad como dispositivo de armazenamento USB ao
utilizar a função tethering USB.
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Partilhar a ligação de dados utilizando tethering
Bluetooth
Com o tethering Bluetooth, partilhe a ligação de dados do HUAWEI MediaPad com outros
dispositivos Bluetooth.
1. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Todas.
2. Tocar em Mais... > Ligação e ponto portátil em REDES SEM FIOS E OUTRAS.
3. Seleccionar a caixa de verificação Ligação Bluetooth para ligar o ponto de acesso WiFi.
4. No dispositivo a partilhar a ligação de dados, ligar o Bluetooth e emparelhar o
dispositivo com o seu HUAWEI MediaPad através do Bluetooth.
Ao estabelecer a ligação, é possível navegar na Internet utilizando a ligação de dados do
HUAWEI MediaPad.
Ao estabelecer a ligação, alguns dispositivos Android pode ser necessário efectuar os
seguintes passos antes de poder navegar na Internet: No ecrã da lista de dispositivos
Bluetooth, tocar em
próximo de HUAWEI MediaPad e seleccionar a caixa de
verificação Acesso à internet.
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9 Gerir aplicações
Instalar uma aplicação
Ao instalar uma aplicação a seguinte mensagem "Instalação bloqueada" será
apresentada. Leia a mensagem com atenção. Se deseja continuar com a instalação, siga
as instruções no ecrã.

Obtenha e instale uma aplicação utilizando os seguintes métodos:
 Transferir através da loja de aplicações online utilizando um navegador. Após transferir
a aplicação, siga as instruções no ecrã para instalar.
Algumas aplicações de terceiros podem não ser compatível com o seu HUAWEI
MediaPad. Esta podem não funcionar correctamente e o HUAWEI MediaPad pode
encerrar. É recomendado transferir aplicações apenas de fontes confiáveis.
 Ligar o HUAWEI MediaPad ao computador. Utilize o HiSuite ou um software de terceiros

para transferir a aplicação. Após transferir a aplicação, siga as instruções no ecrã para
instalar.
 Utilizar o Bluetooth ou o Wi-Fi Directo para enviar a aplicação noutro dispositivo, tais
como um tablet, telefone ou o HUAWEI MediaPad. Após a transmissão estar concluída,
clicar na aplicação para instalar.
 Transferir a aplicação a partir do computador. Em seguida, copiar a aplicação para o
HUAWEI MediaPad. Ao concluir, tocar em Ferram. >

Inst.aplic. no ecrã inicial do

HUAWEI MediaPad. Seleccionar a aplicação e tocar em

> Instalar.

Limpar cache de aplicações
Limpar o cache de aplicações ajuda-o a executar o HUAWEI MediaPad mais suavemente.
Definições > Todas > Gerir aplicações.
1. No ecrã inicial, tocar em
2. Tocar em Tudo para ver todas as aplicações.
3. Tocar em Limpar cache.

Desinstalar uma aplicação
No ecrã inicial, tocar continuamente na aplicação a desinstalar e arrastá-la para
Não é possível desinstalar algumas aplicações pré-instaladas.
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.

10 Multimédia
Importar fotos
Poderá importar fotos a partir de uma câmara ou outro dispositivo de armazenamento (tais
como uma unidade flash USB ou um telefone) para o HUAWEI MediaPad utilizando um
cabo OTG USB.
Contacte um revendedor autorizado da Huawei ou o fornecedor do dispositivo para
adquirir um cabo OTG USB.

1. Utilizar o cabo OTG USB para ligar a câmara e o HUAWEI MediaPad.

2. No ecrã inicial do HUAWEI MediaPad, tocar em Ferram. >
USB.

Pastas > Local >

ou
,seleccionar as fotos ou pastas a importar para o HUAWEI
3. Tocar em
MediaPad.
4. Tocar em Copiar ou Cortar.
5. Escolher a localização para guardar os ficheiros e tocar em Colar.

Ver fotografias e vídeos
A Galeria permite-lhe convenientemente ver fotos e vídeos A Galeria permite-lhe procurar
e organizar fotos e vídeos no armazenamento interno do HUAWEI MediaPad e no cartão
micro SD.
Galeria para abrir a Galeria.
1. No ecrã inicial, tocar em
2. Tocar uma foto ou vídeo para ver em modo de ecrã inteiro. Deslizar o dedo para a
esquerda ou direita ao longo do ecrã para ver o ficheiro seguinte ou o anterior.
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Aproximar ou afastar os dedos para ampliar ou reduzir.

Ao ver uma foto ou vídeo, poderá:
Filtrar imagens fragmentadas.
Abrir a câmara.
Partilhar fotos ou vídeos.
Reproduzir a foto ou vídeo numa janela pequena.
Ver mais opções de menu.

Efectuar uma fotografia panorâmica
O HUAWEI MediaPad permite-lhe tirar fotografias panorâmicas sem necessitar de uma
objectiva angular.
1. No ecrã inicial, tocar em
2. Tocar em

>

Câmara.
> Panorama para entrar no modo de fotografia panorâmica.

para iniciar a captura Deslocar lentamente o HUAWEI MediaPad para
3. Tocar em
capturar o cenário.
Se ecrã ficar vermelho, o cenário não será capturado. Isto pode acontecer porque moveu
o HUAWEI MediaPad demasiado rápido ou o alcance do ecrã excede o limite da vista
panorâmica. Mova o HUAWEI MediaPad lentamente.

4. Tocar em
para parar a captura. O HUAWEI MediaPad irá criar automaticamente
a foto panorâmica.

Partilhar fotos ou vídeos
Partilhe fotos e vídeos através do Bluetooth ou e-mail. Inicie o seu HUAWEI MediaPad e
comece a partilhar!
1. No ecrã inicial, tocar em
Galeria para abrir a Galeria.
2. Tocar continuamente numa foto ou vídeo a partilhar.
3. Tocar em
e escolha como deseja partilhar o ficheiro seleccionado, utilizando o
Bluetooth ou o Wi-Fi Directo. Em seguida, siga as instruções no ecrã. Para mais
detalhes, consultar Partilhar ficheiro.
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11 Definições personalizadas
O HUAWEI MediaPad permite-lhe definir uma foto como papel de parede, widgets no ecrã
inicial e sons de toque.

Alterar tema
O HUAWEI MediaPad vem incorporado com múltiplo temas, permitindo que o seu
dispositivo apresente um novo estilo todos os dias.
Temas.
1. No ecrã inicial, tocar em
2. Seleccionar o tema. Em seguida, tocar em APLICAR.

Adicionar Widgets ao ecrã inicial
Adicione Widgets de calendário e marcadores ao ecrã inicial.
1. No ecrã inicial, tocar continuamente numa área em branco.
2. Na caixa de diálogo apresentada, tocar em Widgets.
3. Tocar continuamente num widget, arrastar para a posição desejada e libertar.
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Gerir o ecrã inicial
1. No ecrã inicial, tocar continuamente numa área em branco.
2. Na caixa de diálogo apresentada, tocar em Miniaturas.
3. No ecrã de miniaturas, poderá:
 Tocar continuamente numa miniatura no ecrã inicial para mudar a sua posição.
 Tocar em

para adicionar um ecrã inicial.
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 Tocar em

para eliminar um ecrã em branco.

Definir o som de toque
1. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Som.
2. Seleccionar o tipo de som de toque desejado.
3. Siga as instruções no ecrã para seleccionar a sua música favorita ou gravar como som
de toque.

Definir o tamanho do tipo de letra
1. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Todas > Visualização.
2. Tocar em Tamanho do tipo de letra.
3. Seleccionar o tamanho do tipo de letra desejado.
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Ajustar o brilho do ecrã
1. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Todas > Visualização > Brilho.
2. Na caixa de diálogo apresentada, executar qualquer uma das seguintes operações:
 Seleccionar a caixa de verificação Brilho automático, para o dispositivo ajustar
automaticamente o brilho do ecrã com base na luz ambiente.
 Arrastar o controlo de deslize para a esquerda ou direita para manualmente ajustar o
brilho do ecrã.
Também poderá abrir o painel de notificação e ajustar rapidamente o brilho do ecrã
utilizando o atalho relevante.

Activar o modo de bolso
Activar o modo de bolso do HUAWEI MediaPad permite que o volume do som de toque e a
vibração do dispositivo aumente gradualmente ao receber uma chamada.
Definições > Todas > Chamadas.
1. No ecrã inicial, tocar em
2. Seleccionar a caixa de verificação Modo de bolso.
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12 Partilha de ficheiros
Partilhar ficheiros utilizando Wi-Fi Directo
O Wi-Fi Directo é uma função para ligar dispositivos sem fios utilizando uma rede Wi-Fi.
Após ligar dispositivos sem fios, estes podem partilhar ficheiros entre eles.
1. No ecrã inicial, tocar em

Definições > Wi-Fi.

para ligar o Wi-Fi.
2. Tocar na tecla próximo de Wi-Fi ou arrastar a tecla para
3. Tocar em WiFi Directo. No dispositivo a receber, ligar o Wi-Fi Directo. O HUAWEI
MediaPad procura automaticamente por dispositivos disponíveis.
4. Seleccionar o dispositivo a emparelhar com o HUAWEI MediaPad.
5. No HUAWEI MediaPad, tocar continuamente no ficheiro a partilhar. No menu de opções
apresentado, tocar em Partilhar > WiFi Directo.
6. No menu de opções apresentado, seleccionar o dispositivo desejado e tocar na tecla do
dispositivo para receber o ficheiro.
Se o HUAWEI MediaPad e o dispositivo estão ligados à mesma rede Wi-Fi e ambos têm o
Wi-Fi Directo ligado, é possível transferir os ficheiros directamente sem necessitar do
emparelhamento.

Partilhar ficheiros utilizando Bluetooth
1. No ecrã inicial, tocar em

Definições > Bluetooth.

2. Tocar na tecla próximo de Bluetooth ou arrastar a tecla para
para ligar o
Bluetooth.
3. Tocar no nome do HUAWEI MediaPad para tornar o Bluetooth visível a outros
dispositivos. Ligar o Bluetooth no dispositivo a receber o ficheiro. O HUAWEI MediaPad
procura automaticamente por dispositivos disponíveis.
4. Seleccionar o dispositivo a emparelhar com HUAWEI MediaPad.
5. No HUAWEI MediaPad, tocar continuamente no ficheiro a partilhar. No menu de opções
apresentado, tocar em Partilhar > Bluetooth.
6. No menu de opções apresentado, seleccionar o dispositivo. No dispositivo, tocar na
tecla relacionada para receber o ficheiro.

Exibição de ecrãs múltiplos
Envie fotos, vídeos ou jogos a partir do HUAWEI MediaPad para um ecrã grande (uma
televisão), de forma a vê-los mais convenientemente. Se a sua televisão suportar HDMI e
a resolução for igual a 720p ou superior, pode utilizar um HUAWEI MediaQ para a exibição
de ecrãs múltiplos.
1. Utilizar um cabo HDMI para ligar o HUAWEI MediaQ à televisão.
2. Ligar a televisão e o HUAWEI MediaQ e ligue a entrada HDMI da televisão. A interface
principal do HUAWEI MediaQ é apresentada na televisão.
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3. Ligar o HUAWEI MediaPad à mesma rede Wi-Fi do HUAWEI MediaQ das seguintes
formas:
 Ligar o HUAWEI MediaPad à rede Wi-Fi estabelecida pelo HUAWEI MediaQ. Encontre o
nome e a palavra-passe da rede Wi-Fi do HUAWEI MediaQ no canto superior esquerdo
na televisão.
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Ligar o HUAWEI MediaPad e o HUAWEI MediaQ à sua rede doméstica Wi-Fi.

4. No ecrã inicial do HUAWEI MediaPad, deslizar para baixo a partir da barra de estado
para abrir o painel de notificação.
5. Tocar em

>

e tocar no nome da televisão.

Para mais detalhes, ver o manual de instruções do HUAWEI MediaQ.

Copiar ficheiros do computador
Utilizar um cabo USB para ligar o HUAWEI MediaPad ao computador. Siga as instruções
no ecrã do HUAWEI MediaPad para seleccionar um método de ligação. Em seguida
transfira ficheiros entre o HUAWEI MediaPad e o computador.
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Modo de
Ligação

Funções

Operação

Aparelho
multimédi
a (MTP)

 No computador, ver e gerir

 Clicar na carta do instalador

HiSuite

 Gerir ficheiros (tais como

 Siga as instruções no ecrã do

armazena
mento em
massa
USB

No computador, ver e gerir
ficheiros armazenados no cartão
micro SD.
NOTE

Clicar na carta do instalador
apresentada no computador. Em
seguida, transferir ficheiros entre o
cartão micro SD e o computador.

ficheiros armazenados no
HUAWEI MediaPad e no cartão
micro SD.
 Utilizar o Windows Media Player
11 ou uma versão mais recente
no computador, ver e gerir
ficheiros multimédia
armazenados no HUAWEI
MediaPad e no cartão micro SD.

contactos e imagens) no
HUAWEI MediaPad utilizando o
software HiSuite.
 No computador, ver e gerir
ficheiros armazenados no
HUAWEI MediaPad e no cartão
micro SD.

Este método está disponível
apenas quando o HUAWEI
MediaPad tem um cartão micro SD
inserido.
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apresentada no computador.
Em seguida transferir ficheiros
entre o HUAWEI MediaPad e o
computador.
 Iniciar o Windows Media Player
no computador. Siga as
instruções no ecrã para
transferir ficheiros multimédia
entre o HUAWEI MediaPad e o
computador.
HiSuite para executar as
operações.
 Clicar na carta do instalador
apresentada no computador.
Em seguida transferir ficheiros
entre o HUAWEI MediaPad e o
computador.

13 Definições
Controlo de movimentos
O controlo de movimentos permite-lhe controlar o HUAWEI MediaPad utilizando
movimentos simples. Por exemplo, rapidamente silenciar o telefone, atender ou efectuar
chamadas.
1. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Todas.
2. Tocar em Controlo de movim..
3. No ecrã Controlo de movim., seleccionar uma opção e seleccionar um movimento
para activá-lo.

Botão de suspensão
O botão de suspensão contém várias funções e atalhos úteis que permitem rapidamente
iniciar ferramentas, tais como Calendário, Mensagens e Notas e ainda executar funções
simples para voltar ao ecrã de entrada e limpeza de memória.
1. No ecrã inicial, tocar em

Definições > Todas.

irá aparecer em
2. Tocar em Botão de suspensão para ligar o botão de suspensão.
todos os ecrãs excepto no ecrã de bloqueio e no painel de notificação.
3. Tocar em

, para expandir o botão de suspensão.

Definir o tempo limite do ecrã
Poderá definir o tempo limite do ecrã do HUAWEI MediaPad para economizar energia e o
ecrã se desligar automaticamente.
Definições > Todas > Visualização > Suspender.
1. No ecrã inicial, tocar em
2. Escolher o tempo limite do ecrã.

Definir o bloqueio do ecrã
1. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Todas > Segurança > Bloqueio de ecrã.
2. Seleccionar um método de bloqueio e siga as instruções no ecrã.
Com o bloqueio de ecrã definido, se o HUAWEI MediaPad estiver inactivo por um
determinado período de tempo, o ecrã bloqueia-se automaticamente. Também poderá
tocar no botão ligar/desligar para bloquear o ecrã.
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Ajustar o volume
Ajuste o volume do som de toque, multimédia, alarmes e notificações.
1. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Som > Volumes.
2. Arrastar o controlo para a esquerda ou direita para ajustar o volume.
Também poderá utilizar as teclas de volume para ajustar o volume de aplicações em
execução.

Activar o modo de economia de energia
1. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Todas > Poupança de energia.
2. Tocar em Inteligente,Duradouro ou Normal para permitir o HUAWEI MediaPad entrar
em modo de economia de energia.

Verificar o estado da memória
Antes de mover um ficheiro grande para o armazenamento interno do HUAWEI MediaPad
ou para um cartão micro SD, verifique o espaço disponível.
1. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Todas.
2. Tocar em Armazenamento para ver a informação da memória.

Definir a data e hora
1. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Todas > Data e hora.
2. Desmarcar a caixa de verificação Data e hora automáticas.
3. Siga as instruções no ecrã para definir a data e a hora.
Se a data e a hora do HUAWEI MediaPad for definido para actualização automática, a
data e a hora são obtidas automaticamente a partir da rede e actualizadas de acordo com
o seu fuso horário. Neste caso, não é possível alterar manualmente o fuso horário, a data
e a hora apresentados no HUAWEI MediaPad.
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Bloquear o cartão micro SD
Para evitar que a informação no cartão micro SD seja divulgada, bloqueie o cartão
utilizando o seu HUAWEI MediaPad. Ao utilizar um cartão micro SD bloqueado noutro
dispositivo pela primeira vez, é necessário introduzir a palavra-passe de autenticação para
este ser reconhecido.
 Cartões micro SD de certas marcas não são compatíveis com a função de bloqueio de
cartão micro SD. Podem haver excepções ao tentar bloquear ou desbloquear este tipo
de cartões. É recomendado efectuar uma cópia de segurança no cartão micro SD
antes de o bloquear.
 Um dispositivo que não suporta a função de bloqueio do cartão não reconhece um
cartão micro SD bloqueado.
 Não se esqueça da palavra-passe do cartão micro SD. Se se esquecer da palavrapasse, a única opção disponível é seguir as instruções no ecrã para forçar a
eliminação da palavra-passe e apagar os dados no cartão. Formatar um cartão micro
SD bloqueado não irá limpar a palavra-passe do cartão.

1. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Segurança > Todas > Bloquear cartão
SD.
2. Seleccionar Bloquear cartão SD e siga as instruções no ecrã para definir a palavrapasse..
Desmarcar Bloquear cartão SD irá limpar a palavra-passe do cartão micro SD.

Formatar cartão micro SD
Faça cópias de segurança antes de formatar o cartão microSD.

1. No ecrã inicial, tocar em
Definições > Todas.
2. Tocar em Armazenamento > Apagar cartão SD.

Restaurar definições de fábrica
Restaurar as definições de fábrica do HUAWEI MediaPad elimina todos os seus dados
pessoais, incluindo as informações de contas, sistema, definições de aplicações e
aplicações instaladas. Antes de restaurar as definições de fábrica, efectue uma cópia de
segurança dos dados importantes do HUAWEI MediaPad.

1. No ecrã inicial, tocar em

Definições > Todas > Cópia seg. e repor definiç..

2. Tocar em Reposição dos dados de fábrica e siga as instruções no ecrã para efectuar
uma cópia de segurança ou restaure directamente as definições de fábrica.
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Actualizar o HUAWEI MediaPad
 Actualizar o HUAWEI MediaPad pode eliminar todos os dados. Efectue uma cópia de
segurança de dados importantes antes de actualizar o HUAWEI MediaPad.
 Se utilizar software não autorizado para actualizar o sistema pode ocorrer um erro e as
suas informações pessoais divulgadas. Actualizar o HUAWEI MediaPad online ou
utilizar software autorizado.

1. No ecrã inicial, tocar em Apliçãoes nuvem >
Actual. sist. para ver a informação
do sistema.
2. Tocar em Actualização online para transferir e instalar actualizações a partir do
servidor Huawei e tocar em Actualizar no local para actualizar o HUAWEI MediaPad
no local.
Se escolher actualizar o HUAWEI MediaPad no local, leia com atenção o manual de
actualização no pacote de actualização.
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14 Segurança dos dados e das
informações pessoais

A utilização de algumas funções ou de aplicações de terceiros no seu dispositivo pode
resultar na perda de dados e de informações pessoais ou fazer com que estes fiquem
acessíveis a outros. Recomendamos várias medidas para ajudar a proteger a sua
informação pessoal e confidencial.
 Coloque o seu dispositivo numa área segura para impedir a utilização não autorizada do
mesmo.
 Configure o ecrã do seu dispositivo para bloquear e crie uma palavra-passe ou um
padrão de desbloqueio para abri-lo.
 Periodicamente, faça cópias de segurança das informações pessoais guardadas no
cartão SIM/UIM, no cartão de memória ou as informações armazenadas na memória do
dispositivo. Se mudar para um dispositivo diferente, não se esqueça de mover ou
eliminar eventuais informações pessoais do dispositivo antigo.
 Se está preocupado com vírus quando recebe mensagens ou e-mails de pessoas que
não conhece, pode eliminá-los sem os abrir.
 Se utilizar o seu dispositivo para navegar na Internet, evite sites que possam constituir
um risco para a segurança a fim de evitar o roubo das suas informações pessoais.
 Se utiliza serviços como o Wi-Fi tether ou Bluetooth, crie palavras-passe para estes
serviços para evitar o acesso não autorizado. Desligue estes serviços sempre que não
estiver a utilizá-los.
 Instale ou actualize software de segurança no dispositivo e faça uma análise de vírus
regularmente.
 Certifique-se de que obtém aplicações de terceiros a partir de uma origem legítima. As
aplicações de terceiros transferidas devem ser analisadas quanto à existência de vírus.
 Instale correcções ou software de segurança disponibilizados pela Huawei ou
fornecedores de aplicações de terceiros.
 Algumas aplicações requerem e transmitem informações sobre a localização. Como
resultado, terceiros podem ser capazes de partilhar informações sobre a sua localização.
 O dispositivo pode fornecer informações de detecção e diagnóstico a prestadores de
serviços de aplicações de terceiros. Os vendedores terceiros utilizam estas informações
para melhorar os seus produtos e serviços.
 Se estiver preocupado com a segurança das suas informações e dados pessoais,
contacte mobile@huawei.com.
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15 Aviso legal
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Todos os direitos
reservados.
Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou
por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co.,
Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").
O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor da
Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma reproduzir,
distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extrair, inverter a engenharia,
alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as restrições referidas
forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a aprovação dos respectivos
titulares de direitos de autor.

Marcas comerciais e autorizações
,
e
são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da
Huawei Technologies Co., Ltd.
Android™ é uma marca comercial da Google Inc.
LTE é uma marca comercial do ETSI.
A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc.
e qualquer utilização dessas marcas por parte da Huawei Technologies Co., Ltd. é
efectuada sob licença.
Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados podem
pertencer aos respectivos proprietários.

Aviso
Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente
documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede local,
pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos operadores da rede
local ou fornecedores do serviço de rede.
Como tal, as descrições aqui facultadas podem não corresponder exactamente ao produto
ou respectivos acessórios que adquirir.
A Huawei reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou
especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer garantia de
responsabilidade.

Declaração sobre software de terceiros
A Huawei não detém a propriedade intelectual do software e das aplicações de terceiros
fornecidos com este produto. Como tal, a Huawei não fornecerá qualquer tipo de garantia
para software e aplicações de terceiros. A Huawei também não prestará apoio a clientes
que utilizem software e as aplicações de terceiros, nem será responsável ou
responsabilizada pelas funções ou pelo desempenho de software e aplicações de terceiros.
Os serviços de software e aplicações de terceiros podem ser interrompidos ou rescindidos
em qualquer altura e a Huawei não garante a disponibilidade de qualquer conteúdo ou
serviço. Os fornecedores de serviços terceiros fornecem conteúdos e serviços através de
ferramentas de rede ou de transmissão fora do controlo da Huawei. Até ao limite máximo
permitido pela legislação em vigor, declara-se explicitamente que a Huawei não
indemnizará ou será responsabilizada por serviços fornecidos por fornecedores de
serviços terceiros nem pela interrupção ou cessação de conteúdos ou serviços de terceiros.
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A Huawei não será responsável pela legalidade, qualidade ou quaisquer outros aspectos
de qualquer software instalado neste produto ou por quaisquer trabalhos de terceiros
carregados ou transferidos, incluindo, mas sem limitação, textos, imagens, vídeos,
software etc. Os clientes suportarão o risco relativamente a todos e quaisquer efeitos,
incluindo a incompatibilidade entre o software e este produto, que resultem da instalação
de software ou do carregamento ou transferência dos trabalhos de terceiros.
Este produtos baseia-se na plataforma de código aberto Android™. A Huawei efectuou as
alterações necessárias na plataforma. Como tal, este produto pode não suportar todas as
funções que são suportadas pela plataforma Android padrão ou pode ser incompatível com
software de terceiros. A Huawei não fornece qualquer garantia e representação em ligação
com qualquer compatibilidade desse tipo e exclui expressamente qualquer
responsabilidade relacionada com tais questões.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE
TODO O CONTEÚDO DESTE MANUAL É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO
EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SÃO FORNECIDAS GARANTIAS DE
QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO,
AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM
ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTE
MANUAL.
ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM
CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUAISQUER
DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS,INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA DE
LUCROS, NEGÓCIOS, RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE COMÉRCIO
OU POUPANÇAS ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS DITAS PERDAS
SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.
A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À
RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A REFERIDA LIMITAÇÃO) DA HUAWEI RESULTANTE
DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NO PRESENTE MANUAL ESTÁ LIMITADA
AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO.

Regulamentação de importação e exportação
Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação em
vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças governamentais
necessárias à exportação, reexportação ou importação do produto mencionado neste
manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

Política de privacidade
Para compreender melhor como nós protegermos as suas informaçãoes pessoais,
consulte a política de privacidade em http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
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